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 مستخمص:

 نمية بعض المفاىيم الجغرافيةلت األبعاد ثالثية افتراضية تعمم لبيئة مقترح تصميم وضع ىدف البحث الحالي إلي
وينتمى ىذا البحث إلى البحوث التجريبية واستخدم المنيج التجريبيى، وطبق البحث عمى  .أطفال الروضة لدي

بمدرسة الصفا اإلبتدائية المتميزة المرحمة الثانية من رياض األطفال  ( طفل وطفمة من أطفال00) قوامياعينة 
الضابطة المفاىيم  درست المجموعةو  طفل المجموعة التجريبية. 21طفل المجموعة الضابطة و 21ببورسعيد، 

الجغرافية المحددة بالبحث بالطريقة التقميدية التى تستخدم الوسائل المتعددة الموجودة بالروضة، ودرست 
 .ثالثية األبعاد بيئة التعمم اإلفتراضيةالمجموعة التجريبية نفس المفاىيم الجغرافية بإستخدام 

 أطفال درجات متوسطى بيناحصائيًا  ةدال ذات قوفر  توجدمنيا وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج  
، مفيوم الطقس إلختبار البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة أطفال درجات ومتوسطات الضابطة المجموعة

 دالة ذات فروق توجدوأيضا .التجريبية المجموعة لصالح مفيوم الخصائص الطبيعية والسكانية إلختبارو 
 مفيوم الطقس إلختبار البعدي و القبمي التطبيق في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطى احصائيًا بين

 .البعدي التطبيق لصالح مفيوم الخصائص الطبيعية والسكانية إلختبارو 
 أطفال الروضة -  المفاىيم الجغرافية - األبعاد ثالثية افتراضية تعمم بيئة :الكممات المفتاحية
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Abstract 
The current research aims is to develop a proposed medical design for a virtual 

3D experiment to alleviate some geographical concepts. 

This research is based on experimental research and used the curriculum on its 

childhood (30) children and girl children of the second stage of kindergartens at 

the entrance, 15 children control group and 15 children experimental group. The 

control group studied geographical concepts related to the way it works. 

The research reached a set of results, including statistically significant differences 

between the mean scores of the children of the control group and the mean scores 

of the experimental group children in the remote application of the test of the 

weather concept, and to test the concept of natural and demographic 

characteristics for the benefit of the experimental group. Experimental in the pre 

and post application to test the weather concept and to test the concept of natural 

and demographic characteristics in favor of the post application. 

Keywords: three dimensional virtual learning environment - geographical 
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 المقدمة:
 ألن حياتو، في اإلنسان بيا يمر التي التعميمية المراحل وأخصب أىم من األطفال رياض مرحمة تعتبر     

 لمتأثر قابمية أكثر فييا يكون حيث حياتو؛ من األولى السنوات في بناؤىا ُترسى لمشخصية الرئيسية الدعامات
 . شخصيتو تشكيل فى ُتسيم وعوامل متغيرات من تحتويو وما خبرات من لو توفره وما المحيطة بالبيئة
 لالعتماد ينتقل حيث الطفل حياة في ثانية كمرحمة األىل إليو يّتجو الذي األّول المكان ىو األطفال فرياض
 بشكميا والتواصل اإلتصال ميارات واكتساب األطفال بين والتعاون االجتماعية البيئة عمى والتعرف نفسو عمى

 مالمحيا ُترتسم حيث األساسي بشكميا بالظيور الطفل شخصية تبدأ وىنا. عمره مع يتناسب بما األولي
 .أكثر لتنضج

 باألمان الّطفل لشعور استمراراً  يشكل بحيث لمبيت طبيعياً  امتداداً  المكان ىذا يكون أن وجب لذا
 حولو من بالعالم الّطفل تعّرف في ىاماً  عامالً  المنظمة بالمثيرات الّروضة إغناء ويعتبر واأللفة، واالستقرار

 ،1001 ، خالد سماح) والجسمي واإلنفعالي المعرفي لنموه طبيعياً  مدخالً  يشكل والذي وبسيط سيل بشكل
 .(6ص

 نمو خصائص عمى تعتمد تربوية فمسفة إطار في أساسية وأداة وسيمة أيضاً  البيئة تنظيم ويعتبر
 .حاجاتيم من وتنطمق األطفال

 تتضمن متنوعة معطيات خالل من األطفال بين الفردية الفروق االعتبار بعين تأخذ التعمم فبيئة
 تمقينيا خالل من ليس المفاىيم لبناء الفرصة فتتاح منيا، حاجتو يأخذ أن طفل لكل وتسمح والجديد المألوف
 . بنفسو أشياءّ  ويعمل ويحس، ويمسك، ، ويصغي ليرى، لو المجال إفساح خالل من بل مجّردة بطريقة

 البيئة ليم تضمن بطريقة اليوم في ساعات بضع األطفال تستقبل التي الّرياض تنظيم يجب لذلك
 أنشطة مختمف وممارسة والتعمم الّمعب إمكانات فييا تتوفر وأن ونفسيًا، واجتماعيا وجسمياً  صحياً  اآلمنة

 (.021 ص ،1000 الجعفري، ممدوح) واالنتقال التحرك فرص ليم وتوفر  واالكتشاف التجريب
 واالىتمام وتقدميا، األمم تحضر بيا يقاس التي المعايير أىم من المرحمة بيذه االىتمام يعد كما

 جسمانياً  الطفل تكوين في المرحمة ىذه وخطورة أىمية تفرضيا ممحة ضرورة أصبح المدرسة قبل ما بطفل
 ،1001 عمى، ىدي) اإلنسانية شخصيتو تشكيل فييا يتم التي المرحمة باعتبارىا واجتماعياً  ونفسياً  وعقمياً 
 (. 1ص

يماناً   وتطويرىا بيا النيوض عمى والحرص األطفال رياض مرحمة بأىمية والتعميم التربية وزارة من وا 
 تم المرحمة، ىذه في الطفل وتعميم تربية تحسين اجل من العالمية والتطورات الدولة توجييات ضوء في
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 تربية في الشاممة الجودة تحقيق إلى تيدف والتي مصر في األطفال لرياض القومية المعايير وثيقة صدور
 ىذه فى ورد ما أىم ومن( 1ص ،1008 التعميم، التربية وزارة. )التالية المراحل في لمتعميم وتييئتو الطفل
 :معايير من الوثيقة
 .التعمم نواتج .2
 .المنيج محتوي .1
 .الفعالة الروضة .0
 .المعممة .4
 .القيادة .1
 .المجتمعية المشاركة .6

 إكسابيا يتم التي والوجدانية والمعرفية الميارية الجوانب من العديد عمى المنيج محتوي معايير فتحتوى
 .الجغرافية المفاىيم مجال ومنيا المرحمة ىذه في لمطفل

 اضافة المصرية الشخصية ىوية تشكيل فى تسيم التى الرئيسية المفاىيم أحد الجغرافية المفاىيم فتعد
                                                                                                      (.                                                                                                                19ص ،1028 سرايا، عادل) القومية والتربية والتاريخ الدينية والمفاىيم المغوية المفاىيم إلى

 من ألواناً  ويكتسب واتجاىاتو ميولو وتتفتح المحيطة بالعوامل لمتأثر قابميتو تشتد المرحمة ىذه وطفل
 ،2999 قناوي، ىدي) والخبرات والمعارف المفاىيم أساسيات لديو وتُبنى التفكير وأساليب والمفاىيم المعرفة

 (.12ص
 تنبع التي والمعمومات والحقائق المعرفة وتعنى المعرفة من الكثير إلى المرحمة ىذه في الطفل فيحتاج

 ويندرج ،..... االجتماعية والظواىر الطبيعية، والظواىر المفردات تضم فيي بيئتو مع اإلنسان تفاعل من
 ص ،1009 العدوان، فؤاد محمد) والحضارية والطبيعية المادية بيئتنا عن نعرفو ما كل المتغير ىذا تحت
216.) 

 في الحقائق من الكثير تعمم في الطفل تساعد إذ المعرفية البنية مكونات من مكون أىم المفاىيم وتشكل
 ،\1022 عيدان، فضيمة) التعميمات صياغة في تساعده التي الحقائق من الكثير تتضمن أنيا كما قميل وقت
 (.2ص

 المغة، ومجال العموم، ومجال الرياضيات، مجال تخاطب التي المفاىيم من بالعديد الروضة طفل ويحاط
 محتوي مكونات من ميماً  مكوناً  المفاىيم وتعد والجغرافية منيا التاريخية بشقييا االجتماعية المفاىيم ومجال
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 ، العدوان زيد) التفكير ميارات تنمية في فعاال إسياماً  يسيم وتنميتيا تعمميا وأن االجتماعية الدراسات
 (.1181 – 1184ص ، 1022
 عممية إعادة تقميل عمي يساعد الجغرافية المفاىيم تعمم أن( 1021) المطيف عبد خالد يوضح كما
 من مجموعة بين بالربط تسمح أنيا كما لمتغير، عرضو وأقل ثباتاً  أكثر الجغرافية المفاىيم أن إذ التعمم

 .بيئتو طبيعة فيم من الطفل ُيمكن مما البيئية والظواىر األحداث
 نظراً  مجردة بصورة لو قدمت إذا فيميا الطفل عمى يصعب الجغرافية المفاىيم أن إلى" زىير زىراء" وتشير
 استثارة عمى ترتكز تعميمية معالجات وجود من البد ولذلك معًا، بيما أو الزماني أو المكاني بالبعد الرتباطيا
 (.294 –290ص ،1021 زىير، زىراء) واالكتشاف لممالحظة لتدفعو الطفل حواس

 أو المياري أو المعرفي الجانب في سواء لمطفل الشامل النمو عممية في الجغرافية المفاىيم وتساعد
 وحقائق معمومات الطفل تكسب فيى المحيطة، والبيئة الطفل بين العالقة لتوطيد داعمة ألنيا الوجداني
 مع البيئة، عمى المحافظة نحو االتجاه تنمية فى وتساعد بو، المحيط العالم فيم عمي تساعده ومفاىيم
 . البسيطة الجغرافية والخرائط األطالس قراءة فى  مساعدتو
 ليم أىميتيا لمدى وذلك األطفال عند الجغرافية المفاىيم بعض بتنمية الدراسات من العديد اىتمت وقد

 وذلك( 1022) المغاورى شيماء ،(1009) قاسم رانيا دراسة ،(1021) الحوريات ريمو دراسة مثل
 الجغرافية المفاىيم بعض إثراء في مجتمعية تعمم مصادر أو وتعمم تعميم مواقف أو تدريبية برامج باستخدام
 .  لألطفال والمناسبة  الالزمة

 وىو ومدركاتو الطفل حواس استثارة عمى ترتكز تعمم معالجات توفر عمى الجغرافية المفاىيم تعمم ويعتمد
 ثنائية اإلفتراضية التعمم بيئات ومنيا التكنولوجية المستحدثات توظيف إلى المرتكزة المعالجات فى يتوفر قد ما

 .األبعاد وثالثية
 وتوظيف تفعيل ضرورة عمى والتربية التعميم بتكنولوجيا العالقة ذات المؤتمرات بعض توصيات أكدت وقد

 العربى، الطفل وتعميم التربية تكنولوجيا مؤتمر) اإللكترونية البيئات عمى المرتكزة التعميمية المعالجات
 (. 488 ص ،1009

 مجال في استحدثت التي العصرية التقنية ثمار احدي فيي اإلفتراضية التعمم بيئات البرمجيات ىذه ومن
 .الدراسية المناىج في وتطبيقاتو اآللي الحاسب استخدام عمي تعتمد انيا حيث والتدريب، التعميم

 يجذب تفاعمي تعميمي جو خمق ليا المصاحبة المؤثرات خالل من اإلفتراضية البيئات تستطيع حيث
 في االنخراط عميو يسيل مما طبيعية، بطريقة الموجودة األشياء مع ليتعامل الجو ىذا في ويغمره بل الطالب
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 ىدي) االستكشافية قدراتو تعزيز شأنيا من تعميمية فرصة عمي الطالب يحصل سوف وبالتالي البيئة، ىذه
 (.2ص ،1024 الحميد، عبد

 الجوالت االفتراضي، المتاحف اإلفتراضية، المعامل منيا اإلفتراضية التعمم لبيئات نماذج وىناك
 نماذج كأحد األبعاد ثالثية التفاعمية اإلفتراضية الجوالت البحث ىذا في الباحثة تستخدم وسوف اإلفتراضية،

 .اإلفتراضية التعمم لبيئات
 التعمم الذاتي التعمم لمبدأ لتعزيزىا األطفال لخبرات اإلثرائية التعمم أنشطة أىم من اإلفتراضية فالجوالت

دراك المباشرة، بالمالحظة  .جغرافية مفاىيم من تمثميا وما البيئة مكونات بين العالقات وا 
 عمى وتحتوى ما موضوع أو ما مكان تحاكى تفاعمية بيئة"  ىي اإلفتراضية الجوالت أن الباحثة وتري

 ".والمكانية الزمنية القيود عمى وتتغمب( فيديو –صوت –نص)  الرقمية األدوات من مجموعة
 الجولة مكان إلي لمذىاب المتعمم يحتاج ال حيث آمنة بيئة بتوفير اإلفتراضية الجوالت وتتميز

 من مزيداً  عمييا يضفي مما الجولة داخل بالمشي اإلحساس المتعمم إعطاء الواقعية، البيئة لمخاطر والتعرض
 .والمكانية الزمنية القيود عمى تتغمب التجول، سيولة الواقعية،

 :ومنيا التعميمية العممية في اإلفتراضية البيئات بتوظيف الدراسات من العديد اىتمت وقد
 وداد ودراسة ،(1021) نبيل ليندا ودراسة ،(1020) محمود صالح دراسة ،(1008) شريف جميمة دراسة
 األبعاد ثالثية أو ثنائية افتراضية بيئات خالل من وذلك( 1028) صالح نانسى دراسة ،(1020) شرف

 تعمم كإستراتيجية األبعاد ثالثية التفاعمية اإلفتراضية البيئات أىمية عمى الباحثة تؤكد سبق مما وانطالقاً 
 األمثمة خالل من الجغرافية المعاني إدراك من الطفل تمكن أنيا حيث الجغرافية المفاىيم تعمم تناسب حديثة
 .والظواىر لألشياء المادي والتمثيل الواقع، تحاكي التي

 :مشكمة البحث
 :التالية المصادر خالل من بيا واإلحساس البحث مشكمة نبعت

 مدرسة بروضة ببورسعيد األطفال برياض كمعممة الباحثة عمل خالل تسجيميا تم التى المالحظات -2
 المفاىيم ومعالجة تناول فى المعممات إىمال لوحظ حيث م1021 عام خالل المتميزة اإلبتدائية الصفا

 .التدريس عند العالقة ذات والمفاىيم الجغرافية
 المستحدثات عمى المرتكزة التعميمية المعالجات توظيف أىمية عمى السابقة الدراسات بعض تأكيد -1

 : ومنيا األبعاد وثالثية األبعاد ثنائية كانت سواء التكنولوجية
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 بعض تنمية في اإلفتراضية الرحالت استخدام أثر تحديد إلى ىدفت التى Aytac Kurtulus (2013) دراسة
 . الروضة طفل لدى اليندسية الرياضية المفاىيم

 البيئات نماذج كأحد افتراضى معمل تصميم فاعمية مدى( 1020) بغدادى دعاء دراسة وأوضحت
 . الثانوى األول الصف لطالب الكيمياء منيج فى المعممية التجارب ميارات تنمية فى اإلفتراضية
 لتنمية األبعاد ثالثية افتراضية رحالت تطوير فاعمية مدى( 1024) فيصل أحمد ياسمين دراسة وأوضحت

 . الروضة ألطفال الحياتية الميارات بعض
 المتاحف استخدام أثر تحديد إلى S Shyam Sundar, etc (2015)  دراسة أشارت كما
 (. الناقد التأممي، التفكير ميارات) تخص التي الروضة طفل لدى التفكير ميارات بعض تنمية في اإلفتراضية

 ميارات بعض تنمية في اإلفتراضية الرحالت استخدام فعالية Suzie Bos (2015) دراسة وأوضحت
 .الدراسة في المحددة الناقد التفكير

 دافعية تنمية فى األبعاد ثالثية اإلفتراضية البيئات أىمية إلى( 1024) الجمال رشا دراسة وأشارت
 .الجامعى التعميم طالب لدى اإلنجاز

 الجغرافية لممفاىيم األطفال رياض طفل إكساب أىمية عمى أكدت التى السابقة والبحوث الدراسات نتائج –0
 :ومنيا

 العالقة ذات الفطرية الطفل استعدادات عن الكشف إلى( 1008) نجاتي محمد شيماء دراسة ىدفت
 في األطفال عند استعدادات عن الجغرافي الحس لتنمية الموجو البرنامج دور وبيان الجغرافية، بالمفاىيم
 (.اإلقميم –الحركة –التكيف –المكان –الموقع) جغرافية أبعاد خمسة

 متكامل برنامج إعداد إلى( 1021) النحاس مجد نجالء الغنى، عبد أحمد ىشام دراسة وأشارت  
 ". وابتكر وأتعمم العب حقي" منيج من والمنبثقة الروضة ألطفال الجغرافية المفاىيم بعض لتنمية األنشطة

 فاعمية خالل من وذلك الجغرافية المفاىيم أىمية عمى( 1024) الصايغ فتحي ياسمين دراسة وأكدت
 . الروضة لطفل الجغرافية المفاىيم تنمية في متنوعة تعميمية مصادر عمى قائم برنامج

 المفاىيم بعض تنمية في التعميمية الحقيبة فعالية( 1024) رضوان عزت أمل دراسة وأثبتت
 .الروضة طفل لدى الجغرافية

 في الجغرافية المفاىيم تعميم وضع تقييم عمى Hiroaki Akimoto (2015) دراسة وأوصت
 جغرافية مبادئ لتعميم مقترح تصور وضع مع األطفال رياض مرحمة بداية مع التعميمية المراحل مختمف
 . الروضة لطفل بالنسبة الخريطة مفتاح وقراءة األصمية واالتجاىات المكان مفيوم وأىميا
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 برنامج باستخدام الجغرافية المفاىيم بعض تنمية إلى( 1021) فكرى جمال إيمان دراسة وأشارت
 . بونو دى فنية عمى قائم الوسائط متعدد كمبيوترى

 .األطفال رياض معممات بعض مع مقننة الغير الشخصية المقابمة نتائج –4
 طفل لدي الجغرافية المفاىيم تنمية من لمتأكد األطفال رياض معممات رأى استبيان استمارة خالل من –1

 .الروضة لطفل المفاىيم ىذه تنمية في قصوراً  وجود تبين الروضة
 : يمى فيما تتحد الحالى البحث مشكمة فإن سبق ما ضوء وفى

تباع الجغرافية المفاىيم لتدريس األطفال رياض معممات إىمال  باإلضافة ليا معالجتيم فى التقميدية الطرق وا 
كسابيا تنميتيا يجب التى الجغرافية المفاىيم مستوى تدنى إلى  معو استشعرت مما األطفال من الفئة ليذه وا 

 ومنيا التكنولوجية المستحدثات عمى مرتكزة تعميمية ومعالجات استراتيجيات توظيف إلى المجال حاجة الباحثة
 .األبعاد ثالثية اإلفتراضية التعمم بيئات

 أسئمة البحث:
 وتتضمن مشكمة البحث السؤال الرئيس التالى:

 الجغرافيــــــة المفــــــاىيم بعــــــض لتنميــــــة األبعــــــاد ثالثيــــــة تفاعميــــــة افتراضــــــية بيئــــــات تطــــــوير فاعميــــــة مــــــا"
 ؟" الروضة طفل لدى

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 الروضة؟ طفل لدى تنميتيا يجب التي الجغرافية المفاىيم ما -2
 الجغرافية لدى المفاىيم بعض المناسبة لتنمية األبعاد ثالثية اإلفتراضية التعمم بيئات تصميم معايير ما -1

 ؟الروضة طفل
 الجغرافية المفاىيم بعض المناسبة لتنمية األبعاد ثالثية اإلفتراضية التعمم بيئات مواصفات ما -0

 ؟الروضة طفل لدى
 الروضة؟ في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية لدى طفلاألبعاد  ثالثية اإلفتراضية التعمم بيئاتما فاعمية  -4

 أىداف البحث:
 ىذا البحث يحاول تحقيق األىداف التالية: 

 .الروضة مرحمة في لمطفل سابياتإك يجب التي المناسبة الجغرافية بالمفاىيم قائمة إعداد -2
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 طفل لدى الجغرافية المفاىيم تنمية في األبعاد ثالثية اإلفتراضية التعمم بيئات فاعمية عن الكشف -1
 الروضة.

 أىمية البحث:
 :يمي فيما البحث أىمية تكمن

 التكنولوجية المستحدثات توظيف عمى مرتكزة معاصرة تعميمية معالجة تقديم فى البحث ىذا يسيم قد -2
 .األبعاد ثالثية التفاعمية اإلفتراضية البيئات القائمة

 ثالثية التفاعمية اإلفتراضية البيئات عمى المرتكزة التعميمية المعالجات لتصميم مالئمة معايير وضع -1
 .األبعاد

 باعتبارىا الروضة طفل لدى الجغرافية المفاىيم تنمية حول البحوث من مزيد إلجراء الباحثين استثارة -0
 التربية -التاريخ -العربية المغة) وىى المصرية الشخصية ىوية مكونات لدعم الخامسة المكونات أحد

 (.الجغرافيا -الدينية التربية -القومية
 فروض البحث:

 الضابطة المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02) مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد -2
لصالح  مفيوم الطقس إلختبار البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة أطفال درجات ومتوسطات

 .المجموعة التجريبية
 الضابطة المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02) مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد -1

مفيوم الخصائص الطبيعية  إلختبار البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة أطفال درجات ومتوسطات
 .والسكانية لصالح المجموعة التجريبية

 في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02) مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد -0
 .البعدي التطبيق الحمفيوم الطقس لص إلختبار البعدي و القبمي التطبيق

 في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02) مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد -4
 .البعدي التطبيق لصالحمفيوم الخصائص الطبيعية والسكانية  إلختبار البعدي و القبمي التطبيق

 منيج البحث:
 فى ضوء طبيعة البحث سوف تستخدم الباحثة:
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المنيج الوصفى: وىو منيج يستخدم فى جمع بيانات لظاىرة معينة وتحميميا وتفسيرىا ووصفيا  -2
ستخالص النتائج منيا، وسوف تستخدم الباحثة ىذا المنيج   البيئات تصميم معايير لتحديدوتصنيفيا وا 

 الدراسات عمى اإلطالع خالل من ذلك و الجغرافية، المفاىيم قائمة وتحديد األبعاد، ثالثية اإلفتراضية
 .البحث بموضوع ترتبط التى واألجنبية العربية والبحوث

 البيئات)لمعرفة أثر المتغير المستقل  البحثالمنيج التجريبى: ويتم إستخدامو إلختبار فروض  -2
  .(الجغرافية المفاىيم) عمى المتغير التابع( األبعاد ثالثية التفاعمية اإلفتراضية

 متغيرات البحث:
 المتغير المستقل: 

 .األبعاد ثالثية تفاعمية افتراضية بيئات -2
 المتغيرات التابعة:

 التالية:سوف يتناول البحث الحالى المفاىيم الرضة و  طفل لدى تنميتيا المراد الجغرافية المفاىيم
الطقس: ىو وصف حالة الجو من درجة حرارة وضغط جوى ورياح ورطوبة وأمطار خالل فترة زمنية  -2

مصادر معرفة حاالت  -ويقتصر البحث الحالى عمى الفصول األربعة قد تدوم ساعات أو عدة أيام.قصيرة 
 الفاكية الصيفية والشتوية. -الخضروات الصيفية والشتوية -المالبس الصيفية والشتوية -الطقس

 الخصائص الطبيعية والسكانية لمنطقتو: يقصد بيا المكان الحسى المجرد حيث يتصف كل مكان عمى -1
سطح األرض بمجموعة من الصفات المحسوسة، والصفات المجردة؛ التى تجعمو مميز ، وتستخدم 
الخصائص الطبيعية لوصف الغالف الجوى والمسطحات المائية وعمم األحياء والمناخ والطقس والتربة، 

كات شب -النشاط السكانى -أسموب البناء -المين -أما الخصائص السكانية فتشمل الزيادة السكانية
 –المغات. ويقتصر البحث الحالى عمى البيئات )زراعية  -العادات والتقاليد -األديان -النقل واإلتصاالت

 معمم(. -نجار -مزارع -)طبيب والمين ساحمية( –صحراوية 

 عينة البحث:
 فيمدرسة الصفا اإلبتدائية المتميزة ببورسعيد  روضة أطفال من مجموعتين عمى البحث يقتصر

 عمى توزيعيم تم .وطفمة طفل( 00) وعددىم الثاني بالمستوي سنوات( 6 – 1) من العمرية المرحمة
 .عشوائية بطريقة والتجريبية الضابطة المجموعتين
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 التعميمية الوسائطالتى تدرس بإستخدام  األطفال: وتتكون من مجموعة من الضابطة المجموعة
 .بالروضة المتاحة

 بيئات التعمم اإلفترضيةالتى تدرس بإستخدام  األطفالوتتكون من مجموعة من : التجريبية المجموعة
 .المقترحة األبعاد ثالثية

 أدوات البحث:
 إعداد مواد المعالجة التجريبية:

(، وقد تم إستخدامو من قبل العديد من 1008)نيمة المتولى عمي تطبيق  البحث اقتصر ىذي  
 ومفصل ومناسب إلجراءات ىذا البحث.الباحثين حيث أنو نموذج مرن وشامل 

 - التصميم مرحمة -اإلعداد مرحمةوىو مستمد من مدخل النظم ويشتمل عمى خمس مراحل أساسية ىى:   
، كما تشتمل كل مرحمة من ىذه المراحل عمى مجموعة من النشر مرحمة – التقويم مرحمة – التنفيذ مرحمة

نتاج  ثالثية األبعاد،  البيئات اإلفتراضية التفاعميةالخطوات التفصيمية وذلك لتحقيق خطة واضحة لتصميم وا 
 ( خطوات النموذج:2ويوضح الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثية األبعبد التفبعلية اإلفتراضية البيئبتلتصوين  الوتىلى نهلة( نوىذج 1شكل )
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 اإلعداد مرحمة األولى المرحمة
 :  التالية العمميات وتشمل   
 :  التحميل عمميات(2-2)

 بيئـات بنـاء فـى فـروض صـورة فـى الحـالى البحـث يقدميا التى الحمول وتكمن: الحاجات وتقدير المشكمة تحميل
 إســتخدام خـالل مـن وذلـك الروضـة، طفــل لـدى الجغرافيـة المفـاىيم بعـض تنميــة فـى ُتسـتخدم تفاعميـة إفتراضـية
 .الذاتى التعمم فرص تقدم التى اإلفتراضية البيئات
 تمــك تقــديم مــن مباشــر بشــكل المســتفيدين ىــم المتعممــين أن حيــث: المتعممــين خصــائص وتحميــل تحديــد عمميــة

 ومـن البحث، موضوع الجغرافية المفاىيم حول المعرفية وخمفيتيم العقمية بخصائصيم اإللمام يجب لذا البرمجية
 ريـاض بمرحمـة الثـانى بالمسـتوى أطفـال المتعممـين عينـة كانـت البحث ىذا وفى. وحاجاتيم واىتماماتيم ميوليم
 .أعوام 6-1 من أعمارىم تتراوح األطفال
 المفــاىيم بعــض تنميــة فــى اإلفتراضــية لمبيئــات العــام اليــدف ويتمثــل: التعميميــة األىــداف وتحميــل تحديــد عمميــة

 ووســائل لمنطقتــو، والســكانيو الطبيعيــة والخصــائص والطقــس، الموقــع، مفــاىيم وىــى الروضــة، لطفــل الجغرافيــة
 تـم التـى السـموكية األىـداف مـن مجموعـة العـام اليـدف ىـذا مـن ويتفـرع. االتصـال ووسـائل والمواصالت، النقل

 وتغطــى والتقيــيم لمقيــاس وقابمــة ومتسمســمة واضــحة تكــون أن عمــى المتعممــين، خصــائص ضــوء فــى صــياغتيا
 :ىى اإلفتراضية البيئات لبرمجية السموكية واألىداف. األساسية لممفاىيم الفرعية المفاىيم

 .المختمفة الطقس حاالت بين يميز أن (2
 .األربعة السنة فصول بين الفرق يوضح أن (1
 .المختمفة الطقس لحاالت المناسبة المالبس عمى يتعرف أن (0
 .الشتوية والفاكية الصيفية الفاكية بين يقارن أن (4
 .الصيفية الخضروات لبعض أمثمة يذكر أن (1
 .البيئات أنواع عمى يتعرف أن (6
 .األسماك تعيش بيئة أى فى يذكر أن (7
 .الصحراوية البيئة يميز ما أىم يوضح أن (8
 .المزارع مينة عمى يتعرف أن (9
 .النجار أدوت يذكر أن (20
 .الطبيب مينة أىمية لزمالئو يفسر أن (22
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 بنـاءً  البرمجيـة فى لألطفال تقديمو سيتم الذى العممى المحتوى تحديد تم: العممى المحتوى وتحميل تحديد عممية
 أشــكال تنظــيم تــم وقــد. المتعممــين خصــائص مــع يتناســب بمــا الســموكية األىــداف ومجموعــة العــام اليــدف عمــى

 التعمـيم بتكنولوجيـا المتعمقـة األدبيـات عمـى اإلطـالع بعـد اإلفتراضـية البيئـات برمجية خالل من المقدمة الوسائط
 .اإلفتراضية والبيئات الجغرافية والمفاىيم األطفال رياض مرحمة فى

 تـم التى البرامج من مجموعة تحديد تم: اإلفتراضية البيئات إلنتاج المستخدمة االلكترونية البرامج تحديد عممية
نتاج الوسائط تصميم فى استخداميا   األبعاد ثالثية اإلفتراضية التفاعمية البيئات برمجية وا 

 التصميم مرحمة: الثانية المرحمة
 :التالية الخطوات وتتضمن: التربوى التصميم عمميات( 1-2)
 :اإلفتراضية البيئات أىداف وضع( 1-2-2)

 عمـى مسـألة يصـبح األىـداف تحديـد فـإن المتعممـين، سـموك تغييـر إلـى تقصـد التـى العمميـة بأنيا التربية ُعرفت
 بدرجــة ويصــدرىا المــتعمم يمارســيا أن نتوقــع التــى الســموك أنمــاط تصــف التــى فيــى األىميــة، مــن كبيــر جانــب
 (.81ص ،1000 صادق، وآمال حطب أبو فؤاد) التمكن أو الجودة أو الكفاية من مالئمة

 :يمى كما وىى اإلفتراضية، لمبيئات العامة األىداف من مجموعة ىناك كان ىنا من
 .األساسية الجغرافية المفاىيم بعض األطفال إكساب (2
 .فييا يعيش التى المحيطة البيئة عمى بالتعرف الطفل ثقافة تنمية (1
 .بو المحيطة لمبيئة والبشرية الطبيعية الخصائص الطفل اكتشاف (0
 .اآلخرين مع جيدة إجتماعية عالقات الطفل إقامة (4
 .اآللى الحاسب مع التعامل فى الطفل ميارة تنمية (1

 :التعمم استراتيجيات تحديد( 1-2-1) 
 الـتعمم اسـتراتيجية عمـى الباحثـة واعتمـدت الـتعمم أىداف تحقيق عمى المتعمم الفعالة االستراتيجيات تساعد 
ستراتيجية الذاتى  (.49 ،1020 شاىين، حسن الحميد عبد( )الممارسة -المحاكاة) اإللكترونى التدريس وا 

 :التالية الخطوات وتتضمن: التقنى التصميم عمميات(1-1)
 :لمبرنامج العام السيناريو إعداد( 1-1-2)

 والمحتـوى اإلجرائيـة، العامـة لألىـداف النيائيـة الصـورة وتحديـد العممـى، المحتـوى تحميـل بعد 
 عـدة الخطـوة ىـذه وتضـمنت اإلفتراضـية، البيئـات سـيناريو إعـداد وىـى التاليـة، الخطـوة جـاءت المـرتبط، العممى
 :ىى خطوات
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 :لمسيناريو األولية الصورة إعداد
 المتغيـر يبـرز بحيـث السـيناريو، بنـاء فـى الباحثـة شـرعت التـدريبى، المحتـوى وتحميل األىداف ضوء فى 

 .اآلخرى التجريبية الضبط عوامل كافة عمى ويسيطر التجريبى،
 :مثل ببناءه الخاصة المواصفات من مجموعة السيناريو صياغة عند روعى وقد
 وترابطيا المادة عرض فى المنطقى التسمسل. 
 األطفال لمستوى المقدمة المادة مناسبة. 
 المتعددة لموسائط األمثل التوظيف. 
 والنصوص والمسموعة المرئية والتتابعات والمشاىد لمقطات الدقيق الوصف. 
 واإلطالة الحشو من وخموه النص تماسك. 

 والجانـب اإلطـار، رقـم ىـى رئيسـية أعمـدة أربعـة خـالل مـن لمسيناريو اآلولية الصورة تصميم تم وبالتالى 
 .اإلطار ووصف المسموع، والجانب المرئى،

 :اإلطار رقم
 .وحيداً  رقماً  شاشة كل تأخذ وبحيث البرنامج داخل عرض شاشة لكل رقم تحديد تم 
 :المرئى الجانب
 معروضـة، صـورة أو مكتـوب، نـص كـان سـواء الشاشة عمى أو اإلطار فى يظير ما كل عرض يتم وفيو 

 .فيديو أو متحركة، رسوم أو ثابتة، رسوم أو
 :المسموع الجانب
 .ما لحظة فى باإلطار ترتبط التى الصوتية والمؤثرات والموسيقى، األصوات، كل وصف يتم ويوف 
 : اإلطار وصف
 الطفـل، قبـل مـن تحـدث التـى التفاعـل عمميـات وصـف اإلطـار، ظيـور كيفية وصف يتم الجانب ىذا وفى 
 فــى الشاشــة شــكل تخيــل عمــى المحكمــين الســادة مســاعدة فــى يفيــد الجانــب وىــذا ليــا، الطفــل اســتجابة وكيفيــة
بـداء اإلطـار، أو الشاشـة، ىـذه عمى الحكم وبالتالى معينة، لحظة  أو اإلضـافة، أو بالحـذف، سـواء فيـو الـرأى وا 
 .التعديل

 :اإلفتراضية البيئات تصميم مرحمة( 1-1-1)
 مرحمـة وتتكـون اإلفتراضـية، البيئـات برمجيـة بناء بيا سيتم التى واألكواد لموسائط تحضيرية مرحمة وىى 
 :التالية العمميات من مجموعة من اإلفتراضية البيئات تصميم



تصوٍن هقترح لبٍئة تعلن افتراضٍة ثالثٍة األبعبد وفبعلٍتهب فى تٌوٍة بعض الوفبهٍن الجغرافٍة 

 لذي أطفبل الروضة
 إعذاد / أ.د. عبدل السٍذ سراٌب، د.هحوذ هحوىد زٌي الذٌي، د. هٌى عٍسً هحوذ،  

 آٌة سبهى سعٍذ هحوذ أ.                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1029 -يناير – العاشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 131 - 
| 

P a g e 

ــة  ــدفق خريطــة تصــميم عممي ــة ت ــم: لمبرمجي ــدفق خريطــة رســم ت ــة ت ــات لبرمجي  لتوضــيح اإلفترضــية البيئ
 إنتـاج مرحمـة فـى لممسـاعدة وذلـك لمبرمجيـة، اسـتخدامو أثنـاء تعممـو ومسـارات المـتعمم بيـا سيمر التى المراحل

 يربــك قــد ممــا الــتعمم مســارات فــى أو المشــاىد فــى تــداخل أى لحــدوث ومنعــاً  البرمجيــة األكــواد وكتابــة البرمجيــة
 .المتعمم

ـــة   ـــد: المســـتخدمة الوســـائط تصـــميم عممي ـــل بع ـــة لموســـائط حصـــر عم ـــدمج الالزم ـــة لم ـــات ببرمجي  البيئ
 :عن عبارة الوسائط تمك وكانت. السابقة المرحمة فى المذكورة البرامج بإستخدام تنفيذىا تم اإلفتراضية،

 البرمجية فى البيئات بعض وداخل لمبرنامج، المقدمة تتر فى واستخدمت: فيديو ممفات 
 - جــاىزة موســيقية ممفــات) وىمــا شــكمين عمــى البرمجيــة مراحــل جميــع فــى واســتخدمت: صــوتية ممفــات 
 (.لمباحثة الشخصى الجياز بإستخدام مسجمة صوتية ممفات
 وىـى بيـا، التـى والشخصـيات البرمجية داخل البيئات جميع تصميم فى واستخدمت: األبعاد ثالثية نماذج 
 . اإلنترنت شبكة عمى متوفرة جاىزة نماذج
 كـان لـذا ، التفيـذ مرحمـة فـى البرمجيـة األكـواد إلستخدام الحاجة ظيرت: البرمجية األكواد تحضير عممية 

 بـالتحكم المتعمقة واألكواد التفاعل، أزرار وبرمجة بالبرمجية ستظير التى باألزار الخاصة األكواد تجييز من البد
 . األكواد وتمك الصوت فى

 :التنفيذ مرحمة الثالثة المرحمة
 :اإلنتاج عمميات( 0-2)

عداد النصوص، كتابة اإلفتراضية، البيئات تصميم وتشمل: المتعددة الوسائط وتوفير إنتاج( 0-2-2)   وا 
عداد ،3D ورسوم والمتحركة، الثابتة الرسومات نتـاج اإلفتراضية البيئات داخل تستخدم التى الفيديو مشاىد وا   وا 

 .Photoshop & Adobe after effect برنامج خالل من البرنامج مقدمة تصميم
 قبل من إلستخدامو تمييداً  البرنامج وبناء تطوير بعممية تيتم المرحمة تمك وفى: البرمجة( 0-2-1) 

نتاج ولتصميم المتعممين،   اإلفتراضية البيئة وا 
 :التطوير عمميات( 0-1)

 تقويمـو يـتم اإلفتراضـية، لمبيئـات األولـى اإلنتـاج عمميـات مـن اإلنتيـاء فبعـد: البنائى التقويم( 0-1-2) 
 متخصصـين خبـراء عمـى المبدئيـة النسـخة عـرض خـالل من لو النيائى اإلخراج عمميات فى البدء قبل وتعديمو،

 :من لمتأكد التعميم تكنولوجيا فى
 .اإلفتراضية البيئات من اليدف وضوح (2
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 .اإلفتراضية البيئة برنامج أجزاء بين التنقل طريقة ووضوح سيولة (1
 .التصميم بساطة (0
 .المكتوبة النصوص قراءة سيولة (4
 .والفيديوىات والصور الرسوم بساطة (1
 .الباحثة بيانات عمى البرنامج يحتوى (6
 .اإلفتراضية لمبيئات المركزى والموضوع المعروضة المعمومات بين عالقة وجود (7
 .لممتعممين مناسبة اإلفتراضية بالبيئات العرض طريقة (8
 .سميم بشكل ويعمل واضح البرنامج خالل من المقدم االختبار (9

 :اإلفتراضية لمبيئات النيائى واإلخراج التشطيب( 0-1-1) 
جــراء البنــائى، التقــويم عمميــات مــن اإلنتيــاء وبعــد  وتجييزىــا النيائيــة النســخة إعــداد يــتم الالزمــة التعــديالت وا 

 .النيائية بصورتيا لعرضيا
 :التقويم مرحمة الرابعة المرحمة

 :القبمى التقويم( 4-2)
ــة عرضــت  ــات برمجي ــى اإلفتراضــية البيئ ــى المتخصصــين مــن( 21) عــدد عم ــا مجــال ف ــيم تكنولوجي  التعم
 وذلـك اإلفتراضـية، البيئـات برمجيـة تحكـيم اسـتمارة( 4) وممحـق المحكمـين، السـادة اسـماء( 2) بممحـق موضح
جازتيـا بيـا المتاحـة والوسـائط العناصـر كافة تصميم وسالمة الموضوعة لألىداف البرمجية تحقيق من لمتأكد  وا 

 البرنـــامج فـــى الضــرورية التعـــديالت بـــإجراء الباحثــة قامـــت المحكمـــين عميــو اتفـــق مـــا ضــوء وعمـــى لمتطبيــق،
عــداده اإلفتراضــى،  المســتوى أطفــال مــن التجريبيــة العينــة عمــى ميــدانياً  لتجربتــو تمييــداً  النيائيــة صــورتو فــى وا 

 .الميدانى المستوى عمى لإلستخدام صالحيتو من لمتأكد األطفال برياض الثانى
 :المرحمى التقويم( 4-1)

 فـى والضـعف القوة مواطن معرفة عمى تساعد فيى اإلستخدام، عممية أثناء المرحمى التقويم عممية وتتم 
 .لمبرنامج استخداميم أثناء مالحظاتيم عمى بناءاً  وتتم المتعممين أداء لتقويم باإلضافة البرنامج،

 :النيائى التقويم( 4-0)
 .النيائى الشكل فى وتجييزىا النيائية النسخة إعداد ليتم النيائية الالزمة التعديالت إجراء 
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 :النشر مرحمة الخامسة المرحمة
 :والتوزيع النقل عمميات( 1-2)

 ليكـون DVD بصـورتو اإلفتراضـية البيئـات برنـامج إلخـراج الالزمة اإلجراءات عمل يتم المرحمة ىذه فى 
 .والتخزين والحمل التنقل سيل

 :اإلستخدام عمميات( 1-1)
 .اإلفتراضية البيئة لبرنامج الميدانى اإلستخدام فييا يتم التى العممية وىى 
 :الروضة لطفل المصور الجغرافية المفاىيمإختبار إعداد 
 لمبيئات واإلجرائية العامة األىداف ضوء في المعرفية الجوانب لقياس اختبار ببناء الباحثة قامت 

 مع االختبارات ىذه تتناسب حيث الموضوعية االختبارات نوع عمى الباحثة واعتمدت ، األبعاد ثالثية اإلفتراضية
 .المستيدفة والفئة البحث طبيعة
 :اآلتية لمخطوات وفقاً  االختبار إعداد تم وقد

 التحصيمي االختبار من اليدف (2
 المفـاىيم بـبعض المرتبطـة المعرفية الجوانب في األطفال تحصيل مستوى قياس بيدف االختبار إعداد تم 

 .األبعاد ثالثية اإلفتراضية البيئات مع تفاعميم وبعد قبل األطفال مستوى بتقييم وذلك الروضة، لطفل الجغرافية
 وصياغتيا االختبار مفردات نوع تحديد (1
 عديـدة وأنواع التحصيمي االختبار ببناء الخاصة واألدبيات والمراجع الدراسات من العديد عمى االطالع تم 

ــارات مــن ــار وخاصــة التحصــيل، تقيــيس التــي االختب ــار مفــردات نــوع تحديــد تــم وقــد الموضــوعية، االختب  االختب
 :كالتالي
 أن حيـث أمامـو الموجـودة الصـور بـين مـن واحـدة صـورة الطفل يختار بحيث الصور من االختيار أسئمة 

 ال تصـحيحيا، بسـيولة تتميـز كمـا مناسـبة، وصـدق ثبات معدالت ذات ، بالوضوح يتسم األسئمة من النمط ىذا
 . والشخصية الذاتية بالعوامل تتأثر
 االختبار مواصفات جدول

 يحدد تفصيمي مخطط عن عبارة ىو لإلختبار مواصفات جدول بإعداد الخطوة ىذه في الباحثة قامت  
 واألوزان األساسية، الجغرافية المفاىيم موضوعات من موضوع لكل النسبي الوزن ويبين االختبار، محتوى
 التحصيمي االختبار في التوازن جدول من والغرض المختمفة، مستوياتيا في السموكية لألىداف النسبية
 .المصور
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 االختبار تعميمات وضع (4
 عبارة فيي سميمة، بصورة االختبار أداء من الطفل يتمكن حتى ووضوح بدقة االختبار تعميمات وضع تم  
رشــادات توجييــات عــن  وعــدد االختبــار، مــن اليــدف توضــيح وتــم االختبــار، مــع التعامــل عمــى الطفــل تســاعد وا 

 االختبــار داخــل التحــرك وكيفيــة االختبــار، أســئمة عــن لإلجابــة المحــدد والــزمن االختبــار، يشــمميا التــي األســئمة
 أسـئمة عمـى اإلجابـة فـي البـدء قبل لألطفال االختبار تعميمات قراءة الفصل معممة من طمب وقد اإلجابة، وتسميم
 .االختبار
 : التعميمات صياغة عند روعي وقد 

 .ومباشرة واضحة تكون أن -
 .السؤال من الغرض موضحا لمطفل واضحة قراءة سؤال كل قراءة ضرورة لممعمم توضح -
 .أمامو الذي السؤال عمي الطفل إجابة بعد إال التالي السؤال إلى االنتقال عدم ضرورة لممعمم توضح -
 .االختبار اسئمة كل عمي الطفل اجابة ضرورة لممعمم توضح -

 :اإلختبار تصحيح نموذج إعداد (1
 الخاصة اإلجابة اوراق تصحيح عممية لتسيل الباحثة أعدتو اإلختبار لتصحيح بنموذج الباحثة استعانت  
 .طفل بكل

 االختبار درجات تقدير (6
 واحـدة درجـة عمـي الطفـل يحصل  سؤال لكل درجة لمطفل يعطي حيث سؤااًل،( 10) عمى االختبار اشتمل  
 ولــذلك خاطئــة، اجابــة اجــاب أو عنــو يجيــب لــم ســؤال لكــل وصــفر صــحيحة، إجابــة عنــو يجيــب ســؤال كــل عــن

 .درجة 10 لالختبار العظمى النياية أصبحت
 : لضبط اإلختبار قامت الباحثة بما يمى:المفاىيم الجغرافية المصورر ضبط إختبا 

  االختبارالتحقق من صدق 
لمتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار وجدول المواصفات عمى السادة المحكمين 

 إلبداء الرأي فيما يمي:
 مدى مالئمة األسئمة لألىداف الموضوعة. -2
 مدى مناسبة األسئمة لمستويات األىداف المحددة بجدول المواصفات. -1
 ختيار من متعدد.مدى ارتباط البدائل ألسئمة االختبار في اال -0
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 مدى مناسبة االختبار لمستوى األطفال. -4
 السالمة العممية والدقة المغوية لمفردات االختبار. -1
 مدى سالمة ووضوح تعميمات االختبار. -6
 وضوح صور االختبار ومناسبتيا لألسئمة. -7
 تحديد األسئمة المناسبة وغير المناسبة واقتراح أسئمة أخرى تضاف لالختبار. -8
 .% 90وقد جاءت نتائج التحكيم عمي مدي ارتباط االسئمة باالىداف بنسبة اكثر من   
  لمتحقق من ثبات اإلختبـار قامـت الباحثـة بإسـتخدام معامـل المفاىيم الجغرافية المصورحساب ثبات إختبار :

ألفا لإلختبار مرتفعة مما يدل  معامل ةوقد دل ذلك عمى أن قيم( 0.780)معامل ألفا  ةألفا لكرونباخ فكانت قيم
 عمى ثبات اإلختبار. 

 تم حساب معامل السيولة والصعوبة  :حساب معامل السيولة والصعوبة ومعامل التمييز لمفردات االختبار
( وتم حساب معامل 0.8 – 0.1لكل مفردة من مفردات االختبار فوجد أن معامالت السيولة تنحصر بين )

 (.0.1 –0.4التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار وكان في المدى المقبول من )
 الزمن تسجيل خالل من االختبار مفردات عمى لإلجابة الالزم الزمن حساب تم االختبار:حيث زمن تحديد 

 الطفل استغرقو الذي والزمن دقيقة،( 10) وىو االختبار أسئمة عن اإلجابة في األول الطفل استغرقو الذي
 االختبار تطبيق زمن بمغ وقد االختبار، عن لإلجابة الالزم الزمن متوسط حساب ثم دقيقة،( 00) وىو األخير

 .دقيقة( 11)
 وبذلك أصبح اإلختبار فى صورتو النيائية صالح لمتطبيق عمى عينة البحث. 

 إجراء التجربة اإلستطالعية:
ــار        ــة اختي ــة عين ــة أطفــال( 20) وعــددىم االســتطالعية التجرب ــة بالمرحم  الصــفا بمدرســة أطفــال لريــاض الثاني

 بالشـرح وليقومـوا لممسـاعدة بالمدرسـة األطفـال ريـاض معممـات بعـض مـع الباحثة اجتمعت وقد ببورسعيد، االبتدائية
 األبعـاد، ثالثيـة التفاعميـة اإلفتراضـية البيئـات مـع تفـاعميم أثنـاء المالحظات وتسجيل برصد الباحثة وقامت لألطفال،
 أثنـاء المالحظـات بعـض الباحثة سجمت وقد البيئات، مع تفاعميم أثناء األطفال واجيت التي المعوقات عمى والتعرف
 :وىي االستطالعية التجربة
 سيولة تفاعل األطفال مع البيئات. -2
 اجمعوا عمى وضوح محتوى البيئات. -1
 ورغبتيم في التجول داخل البيئات واكتشاف كل ما فييا من عناصر. الحظت الباحثة اىتمام األطفال -0
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 التجربة األساسية:
 مــن والتأكــد اإلفتراضــية البيئــات وبرمجيــة الجغرافيــة المفــاىيم اختبــار فــى والمتمثمــة البحــث أدوات إعــداد بعــد 
 أدوات بتطبيـق لمسـماح الموافقـة بأخـذ الرسمية االجراءات بإتباع الباحثة قامت لمتطبيق، وصالحيتيا وثباتيا صدقيا
 :التالية التطبيق خطوات الباحثة واتبعت ببورسعيد المتميزة الصفا مدرسة أطفال برياض البحث
 .المصور الجغرافية المفاىيم الختبار القبمى التطبيق:  أوالً 

 كمبيـوتر أجيزة 20 عمى احتوت والتى المتميزة الصفا بمدرسة المتعددة الوسائط قاعة بتجييز الباحثة قامت 
 الحاسـبات عمـى وأيضـاً  بالقاعـة المتاحـة الكمبيـوتر أجيـزة عمـى البرمجيـة وتحميـل األطفال رياض معممات بمساعدة

 تطبيــق تــم ذلــك وبعــد. وتجريبيــة ضــابطة مجمــوعتين إلــى وتقســيميم الثــانى بالمســتوى األطفــال وتنظــيم المحمولــة،
 تعميمـات واعطـائيم حـده عمـى طفـل لكـل فـردى بشـكل ولكـل المجمـوعتين عمى المستيدفة الجغرافية المفاىيم اختبار

 .البداية فى االختبار
 .الجغرافية المفاىيم برمجية تطبيق:  ثانياً 
 مـن ابريـل شـير فـى األبعـاد ثالثيـة التفاعميـة اإلفتراضـية البيئـات وىـى التجريبية المعالجة مادة تطبيق بدأ     
 الحظـت وقـد. فقـط التجريبية لممجموعة اإلفتراضية البيئات برمجية تقديم تم وقد. 1027/1028 الدراسى العام

 :التطبيق أثناء التالى الباحثة
 ظيار البرنامج استخدام عمى األطفال إقبال  اسـتخدامو فـى ورغبـتيم الكمبيوتر أجيزة مع التعامل ميارة وا 

 وتـم المنـازل، فـى األجيـزة لتمـك مـنيم كثيـر المـتالك ذلـك الباحثـة وترجع مساعدة، أى دون فردى بشكل
 .األطفال مع التطبيق ىامش عمى مناقشات إجراء بعد ذلك من التأكد

 البيئــة داخــل التجــول مــن االنتيــاء بعــد البدايــة بمرحمــة المتعمــق الجــزء إعــادة فــى طفــل مــن أكثــر طمــب 
 الخيــارات وانتقــاء التجــول فــى باالســتقاللية وشــعورىم بيــا الســتمتاعيم البدايــة مــن البــدء فــى ورغبــتيم
 .المتاحة

 باالنـدماج وشـعورىم المفـاتيح لوحـة باسـتخدام داخميـا والسير البيئة داخل التجول لفكرة األطفال إنجذاب 
 .داخميا الحقيقى

 .الجغرافية المفاىيم الختبار البعدى التطبيق:  ثالثاً 
 الباحثة قامت المختارة، العينة عمى األبعاد ثالثية اإلفتراضية التعمم البيئات تطبيق من االنتياء بعد 
  برصد قامت ثم والتجربية الضابطة بالمجموعتين لألطفال آخرى مرة المصور الجغرافية المفاىيم اختبار بتقديم
 .بالدراسة النيائية لمنتائج لموصول المجموعتين نتائج ومقارنة إحصائياً  لمعالجتيا االختبارات نتائج
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 النتائج ومناقشاتيا:
 وتفسير الفرض األول:مناقشة 

 مســتوى عنـد إحصـائياً  دال فــرق يوجـد أنـو عمـى يــنص والـذى األول الفـرض صــحة باختبـار الباحثـة قامـت     
 مفيـوم الطقـس إلختبـار البعـدى التطبيـق فـى والتجريبيـة الضـابطة المجمـوعتين درجـات متوسـطى بين( 0.02)

 ".التجريبية المجموعة لصالح
 :الفرض ىذا نتائج( 2) جدول ويوضح ويتني مان اختبار الباحثة استخدمت الفرض ىذا صحة والختبار

 هفهىم الطقس( ًتبئج اختببر هبى وٌتًٌ للتطبٍق البعذي إلختببر 1جذول )

 إلختبار البعدى التطبيق فى( 0.02) داللة مستوى عند إحصائيا دالة u قيمة ان السابق الجدول من يتضح
 التفاعمية اإلفتراضية بالبيئات درست التى التجريبية المجموعة لصالح الطقس مفيوم عمى الجغرافية المفاىيم
 .األبعاد ثالثية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 رسن بيبنى لوتىسطى درجبت الوجوىعتين الضببطة والتجريبية إلختببر هفهىم الطقس ( 1شكل ) 

 العذد الوجوىعة
هتىسظ 

 الرتب
 Z هجوىع الرتب

Mann-

Whitney  U 

الذاللة 

 الوحسىبة

 121.00 8.07 15 الضببطة

 344.00 22.93 15 التجرٌبٍة 1.11 1.1 4.763-

   30 الوجوىع
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 مناقشة وتفسير الفرض الثانى:
عند  إحصائياً  دال فرق يوجد أنو عمى ينص والذى الثانى الفرض صحة باختبار الباحث قامت كما
 المجموعة أطفال درجات ومتوسطات الضابطة المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02مستوى )
 .التجريبية المجموعة لصالح مفيوم الخصائص الطبيعية والسكانية إلختبار البعدي التطبيق في التجريبية

 ( نتائج ىذا الفرض:1استخدمت الباحثة اختبار مان ويتني ويوضح جدول )
 ( ًتبئج اختببر هبى وٌتًٌ للتطبٍق البعذي إلختببر الوفبهٍن الجغرافٍة ببلٌسبة 2جذول )

 ) هفهىم الخصبئص الطبٍعٍة والسكبًٍة لوٌطقته(

 Z هجوىع الرتب هتىسظ الرتب العذد الوجوىعة
Mann U-

Whitney 

الذاللة 

 الوحسىبة

 135.50 9.03 15 الضببطة

 329.50 21.97 15 التجرٌبٍة 1.11 1..1 4.150-

   30 الوجوىع

 إلختبار البعدى التطبيق فى( 0.02) داللة مستوى عند إحصائيا دالة u قيمة ان السابق الجدول من يتضح
 درست التى التجريبية المجموعة لصالح لمنطقتو والسكانية الطبيعية الخصائص مفيوم عمى الجغرافية المفاىيم
 .األبعاد ثالثية التفاعمية اإلفتراضية بالبيئات

 
 

 

 

 

  

  

 رسن بيبنى لوتىسطى درجبت الوجوىعتين الضببطة والتجريبية إلختببر هفهىم الخصبئص الطبيعية والسكبنية ( 2شكل ) 

 مناقشة وتفسير الفرض الثالث:
  مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد أنو عمى ينص والذى الثالث الفرض صحة باختبار الباحث قامت كما
  مفيوم الطقس إلختبار والبعدى القبمى التطبيق فى التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02)



تصوٍن هقترح لبٍئة تعلن افتراضٍة ثالثٍة األبعبد وفبعلٍتهب فى تٌوٍة بعض الوفبهٍن الجغرافٍة 

 لذي أطفبل الروضة
 إعذاد / أ.د. عبدل السٍذ سراٌب، د.هحوذ هحوىد زٌي الذٌي، د. هٌى عٍسً هحوذ،  

 آٌة سبهى سعٍذ هحوذ أ.                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ".البعدى التطبيق لصالح
 Wilcoxon Signed) اإلشارات لترتيب ويمككسون اختبار الباحثة استخدمت الفرض ىذا صحة والختبار

Ranks )الفرض ىذا نتائج( 0) جدول ويوضح: 
 

بالنسبة لنتائج  (Wilcoxon Signed Ranksنتائج اختبار ويمككسون لترتيب اإلشارات )( 0) جدول
 التطبيق القبمي والبعدي الختبار مفيوم الطقس لممجموعة التجريبية

 

 الذاللة الوحسىبة Z هجوىع التراتٍب هتىسظ التراتٍب العذد 

 28a 14.50 406.00 اإلشبرات السبلبة

4.644 -  1.11 
الوىجبةاإلشبرات   0b .001 .001 

Ties 2c   

   30 الوجوىع

 دال فـرق وجـود إلـى يشـير ممـا (0.02) مسـتوى عنـد إحصـائيا دالة"  Z"  قيمة أن السابق الجدول من يتضح
 الطقـس مفيـوم إلختبـار التجريبيـة لممجموعـة البعـدى والتطبيـق القبمـى التطبيـق درجـات متوسـطى بين إحصائياً 

   .التجريبية لممجموعة
 مناقشة وتفسير الفرض الرابع:

 مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد أنو عمى ينص والذى الرابع الفرض صحة باختبار الباحث قامت كما
 مفيوم إلختبار والبعدى القبمى التطبيق فى التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطى بين( 0.02)

 لترتيب ويمككسون اختبار الباحثة استخدمت". البعدى التطبيق لصالح لمنطقتو والبشرية الطبيعية الخصائص
 :الفرض ىذا نتائج( 4) جدول ويوضح( Wilcoxon Signed Ranks) اإلشارات
( ببلٌسبة لٌتبئج التطبٍق القبلً والبعذي Wilcoxon Signed Ranks( ًتبئج اختببر وٌلككسىى لترتٍب اإلشبرات )4جذول )

 الخصبئص الطبٍعٍة والبشرٌة لوٌطقته للوجوىعة التجرٌبٍةالختببر هفهىم 

 الذاللة الوحسىبة Z هجوىع التراتٍب هتىسظ التراتٍب العذد 

 0a .00 .00 اإلشبرات السبلبة

4.4.4 -  1.11 
 26b 13.50 351.00 اإلشبرات الوىجبة

Ties 4c   

   30 الوجوىع



تصوٍن هقترح لبٍئة تعلن افتراضٍة ثالثٍة األبعبد وفبعلٍتهب فى تٌوٍة بعض الوفبهٍن الجغرافٍة 

 لذي أطفبل الروضة
 إعذاد / أ.د. عبدل السٍذ سراٌب، د.هحوذ هحوىد زٌي الذٌي، د. هٌى عٍسً هحوذ،  

 آٌة سبهى سعٍذ هحوذ أ.                                 
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 دال فـرق وجـود إلـى يشـير ممـا( 0.02) مستوى عند إحصائيا دالة"  Z"  قيمة أن السابق الجدول من يتضح 
 الخصـائص مفيوم إلختبار التجريبية لممجموعة البعدى والتطبيق القبمى التطبيق درجات متوسطى بين إحصائياً 
  .التجريبية لممجموعة والبشرية الطبيعية

 اإلستنتاجات:
 وقد توصمت الباحثة لإلستنتاجات التالية:

 .الروضة المفاىيم الجغرافية لدى طفلفى تنمية  األبعاد ثالثية تفاعمية فتراضيةالا بيئاتالفاعمية  -2
قصور طرق التدريس التى ال تراعى الفروق الفردية بين المتعممـين، والتـى ال تـوفر بيئـة تعميميـة تقـوم  -1

 بإستثارة ميول المتعممين، والتى ال تثير أكثر من حاسة أثناء العممية التعميمية.
تنوع الوسائط المقدمة فـى البيئـات اففتراضـية التفاعميـة ثالثيـة األبعـاد يعمـل عمـى زيـادة انتبـاه المـتعمم  -0

 وكمم اقتربت تمك الوسائط من تمثيل الواقع الحقيقى كمما كانت أقرب إلى عقل الطفل.
يـث الحظـت يمكن تقديم بيئات افتراضية لألطفال عبر شبكة اإلنترنت منتجـة وفـق المعـايير المقترحـة ح -4

 الباحثة معرفة بعض األطفال استخدام شبكة اإلنترنت.
 

  



تصوٍن هقترح لبٍئة تعلن افتراضٍة ثالثٍة األبعبد وفبعلٍتهب فى تٌوٍة بعض الوفبهٍن الجغرافٍة 

 لذي أطفبل الروضة
 إعذاد / أ.د. عبدل السٍذ سراٌب، د.هحوذ هحوىد زٌي الذٌي، د. هٌى عٍسً هحوذ،  

 آٌة سبهى سعٍذ هحوذ أ.                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :المراجع
 بونـو دى فنيـة عمى قائم الوسائط متعدد تفاعمى كمبيوترى برنامج فعالية(. 1021) فكرى جمال إيمان 

 غيـر دكتـوراة رسـالة. )الروضـة طفـل لـدى الجغرافيـة المفـاىيم بعـض تنميـة فـى السـتة التفكيـر لقبعات
 .بورسعيد جامعة. األطفال رياض كمية( منشورة

 طمبـة تحصـيل عمـى العمـوم تعمـيم فـى افتراضـية تعمـم بيئة استخدام أثر(. 1008) محمد شريف جميمة 
 غيـر ماجستير رسالة. )نابمس محافظة فى الدولية الغوث وكالة مدارس فى األساسى السادس الصف
 .فمسطين: نابمس النجاح جامعة. العميا الدراسات كمية( منشورة

 وأىميتيا الجغرافية المفاىيم تدريس"  بعنوان مقالة(. 1021) عمران المطيف عبد خالد . " 
 لتنميـة المتعـددة التفـاعالت عمـى قـائم افتراضـى معمـل تصـميم فاعميـة(. 1020) بغـدادى جمـال دعـاء 

( ماجسـتير رسـالة. )الثـانوى األول الصـف لطـالب الكيميـاء مـنيج فى المعممية التجارب ميارات بعض
 .بورسعيد جامعة. النوعية التربية كمية

 ــا ــامج(. 1009) قاســم محمــد راني ــوترى برن ــة مقتــرح كمبي ــة الميــارات بعــض لتنمي  لألطفــال االجتماعي
 .لمكتاب االسكندرية مركز: االسكندرية. الكمبيوتر مستخدمى

 وفاعميتيـا الجـامعى التعمـيم فـى األبعـاد ثالثيـة اإلفتراضـية العـوالم توظيـف( 1024) الجمال محمد رشا 
تجاىــاتيم الطــالب لــدى اإلنجــاز دافعيــة تنميــة فــى . النوعيــة التربيــة كميــة(. دكتــوراة رســالة. )نحوىــا وا 

 .بورسعيد جامعة
 التفكيـر ميـارات تنميـة فـى القصـة عمـى القائم األنشطة من برنامج أثر(. 1021) الحربات سالم ريمو 

 رســالة. )والبيئيــة الجغرافيــة الخبــرات مجــال فــى ســنوات( 6-1) مــابين الريــاض أطفــال لــدى اإلبــداعى
 دمشق جامعة. الطفل تربية قسم – التربية كمية( منشورة غير ماجستير

 لـدى الجغرافيـة المفـاىيم اكتسـاب فـي المفيـوم دوائـر إسـتراتيجية فاعميـة(. 1021) المبـان زىيـر زىراء 
 .29 العدد. اإلنسانية التربية لمعموم التربية كمية مجمة بابل، جامعة. األدبي الخامس الصف طالبات

 طالبـات لـدي الجغرافيـة المفاىيم اكتساب في التعمم إستراتيجية استخدام فاعمية(. 1022) العدوان زيد 
 .29 العدد ، اإلنسانية التربية لمعموم التربية كمية مجمة بابل، جامعة. األدبي الخامس الصف

 الفكــر دار: القــاىرة. المدرســة قبــل مــا لطفــل النفســية الخصــائص قيــاس(. 1001) زىــران خالــد ســماح 
 .العربي
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 لذي أطفبل الروضة
 إعذاد / أ.د. عبدل السٍذ سراٌب، د.هحوذ هحوىد زٌي الذٌي، د. هٌى عٍسً هحوذ،  

 آٌة سبهى سعٍذ هحوذ أ.                                 
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 والحــس الجغرافيــة الثقافــة لتنميــة األكاديميــة األلعــاب اســتخدام فاعميــة(. 1022) المغــاورى شــيماء 
 ..طنطا جامعة. التربية كمية( منشورة غير ماجستير رسالة. )المدرسة قبل ما لطفل المكانى

 غيـر ماجسـتير رسـالة.)الروضـة لطفـل الجغرافـي الحـس لتنمية برنامج(. 1008) نجاتي محمد شيماء 
 .طنطا جامعة. التربية كمية(. منشورة

 حـــل تنميـــة فـــى اإلفتراضـــى الواقـــع وألعـــاب التخيمـــى المعـــب فاعميـــة(. 1020) محمـــود محمـــد صـــالح 
 .بنيا جامعة. التربية كمية(. منشورة غير دكتوراة رسالة. )األطفال لدى اإلستطالع وحب المشكالت

 ر التعميم فى مصالمعادلة التكاممية الشاممة لتطوير منظومة (. 1028) عادل السيد سرايا. 
 لمصـف االجتماعيـة الدراسات كتاب في المكانية المفاىيم توافر درجة(. 1022) الخميفة عيدان فضيمة 

 غيـر ماجسـتير رسـالة. )الكويـت بدولـة تدريسـيم فـي المفـاىيم لتمـك المعممـين توظيـف درجـة السادس
 .األوسط الشرق جامعة.  التربية العموم كمية( منشورة

 أعضـاء لمعـاونى المينية الميارات لزيادة تفاعمية افتراضية بيئات تطوير(. 1021) صبحى نبيل ليندا 
ــة ــدريس ىيئ ــايير ضــوء فــى الت ــر ماجســتير رســالة. )الشــاممة الجــودة مع ــة( .منشــورة غي ــة كمي  التربي

 .بورسعيد جامعة. النوعية
 األردن.  المبكـرة الطفولـة تنميـة أسـس األطفـال ريـاض منـاىج(. 1009) آخـرون العدوان فؤاد محمد :

 .الحديث الكتب عالم
 األطفـال ريـاض لمعممـات التدريبيـة لالحتياجات تحميمية دراسة(. 1000) الجعفري الرحيم عبد ممدوح .

 .10ع. والتنمية التربية مجمة: القاىرة
 الــــتعمم بيئــــات بعنــــوان(. 1024) التعميمــــي لمكمبيــــوتر المصــــرية لمجمعيــــة الثــــاني العممــــي المـــؤتمر 

 .بورسعيد. مصر في التعميم مستقبل و االفتراضية
 ( نموذج مقترح لتطوير متحف افتراضى ثالثى األبعاد وأثره عمى 1028نانسى صالح محمد الجندى .)

 التربيـة كميـة( دكتـوراة رسـالة) ميذ الصـم بالمرحمـة اإلعداديـة.اإلدراك البصرى ودافعية اإلنجاز لدى تال
 .بورسعيد جامعة. النوعية

 ( بيئات التعمم التفاعمية، القاىرة، دار الفكر العربى.1024نبيل جاد .) 
 ــيم مــداخل بعــض اســتخدام(. 1008) ابــراىيم المتــولى نيمــة  التفكيــر ميــارات لتنميــة االلكترونــي التعم

 كميـة( منشـورة غيـر دكتـوراة رسـالة. )السـويس قناة بجامعة النوعية التربية كمية طالب لدى االبتكارى
 .السويس قناة جامعة. النوعية التربية



تصوٍن هقترح لبٍئة تعلن افتراضٍة ثالثٍة األبعبد وفبعلٍتهب فى تٌوٍة بعض الوفبهٍن الجغرافٍة 

 لذي أطفبل الروضة
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 المصرية األنجمو مكتبة: القاىرة. األطفال رياض دليل(. 2999) قناوي محمد ىدى . 
 بحــث. وأجنبيــة عربيــة نمــاذج....  االفتراضــية الــتعمم بيئــات(. 1024) الفتــاح عبــد الحميــد عبــد ىــدي 

 .األولي الطبعة. التعميمي لمكمبيوتر المصرية الجمعية مجمة منشور،
 المتكاممــة الخبــرة عمــى قــائم مقتــرح برنــامج(. 1021) النحــاس مجــد نجــالء الغنــى، عبــد أحمــد ىشــام 

 بحــث. األطفــال لريــاض المطــور المــنيج فــي األساســية الجغرافيــة المفــاىيم الروضــة أطفــال إلكســاب
 . اإلسكندرية جامعة.  التربية مجمة. منشور

 تنميــة عمــى األبعــاد ثالثــى افتراضــى متحــف انتــاج اســتراتيجيات تعــدد أثــر(. 1020) شــرف عبــده وداد 
 جامعــة. النوعيــة التربيــة كميــة( منشــورة غيــر ماجســتير رســالة. )العممــى االستقصــاء ميــارات بعــض

 .بورسعيد
 تحســين مشــروع مصــر فــى األطفــال لريــاض القوميــة المعــايير وثيقــة(. 1008) والتعمــيم التربيــة وزارة 

 .المبكرة الطفولة مرحمة فى التعميم
 الحياتيـة الميـارات بعـض لتنمية األبعاد ثالثية افتراضية رحالت تطوير(. 1024) فيصل أحمد ياسمين 

 .بورسعيد جامعة. النوعية التربية كمية( منشورة غير ماجستير رسالة. )الروضة ألطفال
 المصرية األنجمو: القاىرة. التربوى النفس عمم(. 1004) صادق أمال حطب، أبو فؤاد. 
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